SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DEL PERMÍS
RESIDUALS A SISTEMA DE SANEJAMENT

D’ABOCAMENT D’AIGÜES

El/la senyor/a _________________________________ , DNI número _______________,
amb domicili al carrer ______________________, número ______ , del municipi
de_____________________________,C. P:_______, amb telèfon _____________ i adreça
electrònica _______________________Càrrec _______________ , en representació de
l’empresa________________________________________
Dades de l’activitat:
Adreça del centre de producció: __________________________número_____municipi i
CP:_____________________-_________adreça electrònica: ____________________,
Telèfon ___________ ______. NIF:_____________CCAE:____________

EXPOSO:
Primer: Que l’ empresa que represento disposa de permís d’abocament d’aigües residuals al
sistema públic de sanejament de la comarca del Pla de l’Estany, concedida amb data
_____________, de la que adjunto còpia i que havent finalitzat el termini establert a
l’autorització, es preceptiva la seva renovació.
Segon: Que no hi ha variacions que impliquin canvis en les característiques quantitatives i/o
qualitatives de l’abocament, des de l’atorgament de l’autorització inicial.
Tercer: que el cabal mitjà d’abocament actual és de ________m3/dia, _______ m3/any , amb
un cabal màxim de__________m3/h.
Quart: Que adjunto el qüestionari tècnic i la documentació especificada en el Reglament sobre
l’ús del sistema de sanejament de la comarca del Pla de l’ Estany per a la renovació de
l’autorització d’abocament al sistema de sanejament comarcal.
Cinquè: Que declaro la veracitat de les dades aportades amb la present sol·licitud i a la
documentació que l’ acompanya.
SOL·LICITO:
Que s’atorgui a l’ esmentada empresa la renovació del seu permís d’abocament d’aigües
residuals al sistema públic de sanejament, a través de la connexió a la xarxa municipal de
clavegueres del carrer_______________________________número_____del municipi de
___________________________. Respectant les condicions, limitacions i prohibicions
establertes al Reglament sobre l’ús del sistema de sanejament de la comarca del Pla de
l’Estany.
Les característiques de l’abocament i de l’activitat es detallen a la documentació que adjunto.
Data: _____ de _____________ de

20___

Signatura i segell de l’empresa

A l’atenció del Sr. President del Consell Comarcal del Pla de l’Estany

Consell Comarcal del Pla de l’Estany- C/ Catalunya, 48-17820 BANYOLES Tel 972573550

